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EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(1),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og

ut fra følgende betraktninger:

1) I artikkel 16 nr. 1 i direktiv 98/8/EF(3) er det fastsatt 
en overgangsperiode på ti år fra 14. mai 2000, som var 
direktivets ikrafttredelsesdato, da medlemsstatene kan 
anvende sine nasjonale regler eller sin nasjonale praksis 
for markedsføring av biocidprodukter, og særlig tillate 
markedsføring av biocidprodukter som inneholder aktive 
stoffer som ennå ikke er oppført på positivlisten fastsatt i 
direktivet, det vil si i vedlegg I, I A eller I B til direktivet.

2) I artikkel 16 nr. 2 i direktiv 98/8/EF er det fastsatt et tiårig 
arbeidsprogram, også det med begynnelse 14. mai 2000, 
da alle aktive stoffer i biocidprodukter som fantes på 
markedet før nevnte dato, skal undersøkes systematisk og, 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 262 av 6.10.2009, s. 40, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 128/2010 av 10. desember 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 17 av 31.3.2011, s. 1.

(1) EUT C 182 av 4.8.2009, s. 75.
(2) Europaparlamentsuttalelse av 24. mars 2009 (ennå ikke offentliggjort i 

EUT) og rådsbeslutning av 27. juli 2009.
(3) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.

dersom de anses akseptable med hensyn til menneskers 
og dyrs helse og miljøet, oppføres på positivlisten i 
direktivet.

3) Ved artikkel 12 nr. 1 bokstav c) i) og nr. 2 bokstav c) i) 
i direktiv 98/8/EF er alle opplysninger som framlegges 
i henhold til direktivet, beskyttet i et tidsrom på ti år, 
også det med begynnelse 14. mai 2000, med mindre 
en kortere beskyttelsesperiode allerede er fastsatt i en 
bestemt medlemsstat, og i så fall gjelder den kortere 
beskyttelsesperioden på nevnte medlemsstats territorium. 
Beskyttelsen gjelder bare opplysninger framlagt til støtte 
for oppføring på positivlisten fastsatt i direktiv 98/8/EF 
av aktive stoffer brukt i biocidprodukter som fantes på 
markedet før ikrafttredelsesdatoen for direktiv 98/8/EF 
(de «eksisterende» aktive stoffene).

4) Så snart et eksisterende stoff er vurdert og oppført 
på positivlisten fastsatt i direktiv 98/8/EF, anses dets 
marked for å være harmonisert, og overgangsreglene for 
markedsføring av produkter som inneholder det aktive 
stoffet, erstattes av bestemmelsene i nevnte direktiv.

5) I samsvar med artikkel 16 nr. 2 i direktiv 98/8/EF har 
Kommisjonen framlagt en framdriftsrapport for det 
tiårige arbeidsprogrammet to år før dets avslutning. På 
grunnlag av konklusjonene i rapporten forventes det at 
undersøkelsen av et stort antall aktive stoffer ikke vil 
være fullført innen 14. mai 2010. Selv når det gjelder 
aktive stoffer som det innen 14. mai 2010 er besluttet å 
oppføre på positivlisten fastsatt i direktiv 98/8/EF, bør 
medlemsstatene dessuten få en tilstrekkelig frist til å 
innarbeide de relevante rettsaktene og til å gi, tilbakekalle 
eller endre godkjenninger for de aktuelle produktene, for 
å overholde de harmoniserte bestemmelsene i direktiv 
98/8/EF. Det er alvorlig fare for at de nasjonale reglene 
ikke lenger vil gjelde ved utløpet av overgangsperioden 
14. mai 2010, samtidig som de relevante harmoniserte 
reglene ennå ikke vil være vedtatt. Det anses derfor 
nødvendig å forlenge det tiårige arbeidsprogrammet for 
å gjøre det mulig å fullføre undersøkelsen av alle aktive 
stoffer som er meldt til vurdering.
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6) Dessuten må avslutningen av undersøkelsesprogrammet 
sammenfalle med utløpet av overgangsperioden, slik 
at markedsføringen av biocidprodukter reguleres av 
nasjonale ordninger eller nasjonal praksis inntil de kan 
erstattes av harmoniserte bestemmelser.

7) Av konsekvenshensyn og for å unngå at beskyttelsen av 
opplysninger går tapt mens visse aktive stoffer fortsatt er 
under vurdering, bør dessuten beskyttelsesperioden for 
alle opplysninger som framlegges i henhold til direktiv 
98/8/EF, forlenges slik at den utløper samtidig som 
undersøkelsesprogrammet avsluttes.

8) Den foreslåtte forlengelsen av undersøkelsesprogrammet 
kan vise seg ikke å være tilstrekkelig til å fullføre 
vurderingen av et visst antall aktive stoffer. På den 
annen side kan en betydelig lengre forlengelse 
motvirke styrkingen av innsatsen for å fullføre 
undersøkelsesprogrammet til riktig tid. Enhver forlengelse 
utover 14. mai 2014 av undersøkelsesprogrammet 
og den tilsvarende overgangsperioden for eventuelle 
gjenværende aktive stoffer, bør begrenses til høyst to år 
og bør iverksettes bare dersom det er klare tegn på at 
rettsakten som skal erstatte direktiv 98/8/EF, ikke vil tre i 
kraft før 14. mai 2014.

9) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
direktiv 98/8/EF, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er gitt Kommisjonen(1).

10) Kommisjonen bør særlig gis myndighet til å 
forlenge undersøkelsesperioden og den tilsvarende 
overgangsperioden med opptil to år for eventuelle 
gjenværende aktive stoffer. Ettersom det dreier seg 
om allmenne tiltak for å endre ikke-vesentlige deler av 
direktiv 98/8/EF, må de vedtas etter framgangsmåten 
med forskriftskomité med kontroll fastsatt i artikkel 5a i 
beslutning 1999/468/EF.

11) I samsvar med nr. 34 i den tverrinstitusjonelle avtalen om 
bedre regelverksutforming(2) oppfordres medlemsstatene 
til, for eget formål og i Fellesskapets interesse, å 
utarbeide og offentliggjøre egne tabeller som så langt det 
er mulig viser sammenhengen mellom dette direktiv og 
innarbeidingstiltakene —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Endringer

I direktiv 98/8/EF gjøres følgende endringer:

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(2) EUT C 321 av 31.12.2003, s. 1.

1. I artikkel 12 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 bokstav c) i) skal lyde:

«i) til 14. mai 2014 for opplysninger framlagt i henhold 
til dette direktiv, med mindre slike opplysninger 
allerede er beskyttet i henhold til nasjonale 
regler for biocidprodukter. I slike tilfeller skal 
opplysningene fortsatt være beskyttet i den aktuelle 
medlemsstaten til utløpet av beskyttelsesperioden 
i henhold til nasjonale regler, men ikke utover 14. 
mai 2014 eller, dersom det er relevant, ikke utover 
datoen som overgangsperioden nevnt i artikkel 16 
nr. 1 forlenges til i samsvar med artikkel 16 nr. 2».

b) Nr. 2 bokstav c) i) skal lyde:

«i) til 14. mai 2014 for opplysninger framlagt i henhold 
til dette direktiv, med mindre slike opplysninger 
allerede er beskyttet i henhold til nasjonale 
regler for biocidprodukter. I slike tilfeller skal 
opplysningene fortsatt være beskyttet i den aktuelle 
medlemsstaten til utløpet av beskyttelsesperioden 
i henhold til nasjonale regler, men ikke utover 14. 
mai 2014 eller, dersom det er relevant, ikke utover 
datoen som overgangsperioden nevnt i artikkel 16 
nr. 1 forlenges til i samsvar med artikkel 16 nr. 2».

2. I artikkel 16 gjøres følgende endringer:

a) Nr. 1 skal lyde:

«1. Som ytterligere unntak fra artikkel 3 nr. 1, artikkel 
5 nr. 1 og artikkel 8 nr. 2 og 4, og med forbehold for 
nr. 2 og 3 i denne artikkel, kan en medlemsstat inntil 
14. mai 2014 fortsatt anvende sin gjeldende ordning 
eller praksis for markedsføring av biocidprodukter. 
Dersom det i en beslutning om å oppføre et aktivt 
stoff i vedlegg I eller I A fastsettes en senere dato 
enn 14. mai 2014 for overholdelse av artikkel 16 nr. 
3, skal dette unntaket fortsatt gjelde for produkter 
som inneholder dette aktive stoffet, til datoen fastsatt 
i beslutningen. En medlemsstat kan særlig, i samsvar 
med egne nasjonale regler, tillate markedsføring på sitt 
territorium av et biocidprodukt som inneholder aktive 
stoffer som ikke er oppført i vedlegg I eller I A for den 
aktuelle produkttypen. Slike aktive stoffer må finnes på 
markedet på datoen nevnt i artikkel 34 nr. 1 som aktive 
stoffer i et biocidprodukt for andre formål enn dem som 
er nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav c) og d).»
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b) I nr. 2 gjøres følgende endringer:

i) Første ledd skal lyde:

«2. Etter vedtakelsen av dette direktiv skal 
Kommisjonen iverksette et 14-årig arbeidsprogram 
for systematisk undersøkelse av alle aktive 
stoffer som allerede finnes på markedet på datoen 
nevnt i artikkel 34 nr. 1 som aktive stoffer i et 
biocidprodukt for andre formål enn dem som er 
nevnt i artikkel 2 nr. 2 bokstav c) og d). Det skal 
fastsettes gjennomføringstiltak for utarbeiding 
og gjennomføring av programmet, herunder 
fastsettelse av prioritering for vurderingen av de 
forskjellige aktive stoffene og en tidsplan. Disse 
gjennomføringstiltakene, som har til formål å 
endre ikke-vesentlige deler av dette direktiv ved å 
utfylle det, skal vedtas etter framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll som omhandlet i 
artikkel 28 nr. 4. Senest to år før arbeidsprogrammet 
avsluttes, skal Kommisjonen oversende Europa-
parlamentet og Rådet en framdriftsrapport 
for programmet. Avhengig av konklusjonene 
i rapporten kan det besluttes å forlenge 
overgangsperioden nevnt i nr. 1 og det 14-årige 
arbeidsprogrammet med høyst to år. Dette tiltaket, 
som har til formål å endre ikke-vesentlige deler av 
dette direktiv, skal vedtas etter framgangsmåten 
med forskriftskomité med kontroll som omhandlet 
i artikkel 28 nr. 4.»

ii) I annet ledd endres «I løpet av tiårsperioden» til «I 
løpet av 14-årsperioden».

Artikkel 2

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 14. mai 2010 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.

Disse tiltakene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i 
Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Strasbourg, 16. september 2009.

 For Europaparlamentet For Rådet

 J. BUZEK C. MALMSTRÖM

 President Formann


